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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1
Název zakázky:

Parkoviště a propojovací komunikace ul. Radniční a ul.
Hranická v Odrách

Zadavatel:

Město Odry, se sídlem: Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry; IČ:
00298221 (dále jen „zadavatel“).

Identifikace veřejné zakázky: zjednodušené podlimitní řízení
Vážení,
na základě obdržených žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel následující
vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace.
Vysvětlení, včetně přesného znění žádosti, zadavatel poskytuje stejným způsobem, jako byly
zveřejněny zadávací podmínky, a to na profilu zadavatele https://zakazky.odry.cz/profile_display_2.html.
Dotaz č. 1
Ve výkazu výměr objektu „SO 03 – Veřejné osvětlení“ nesouhlasí položka montáže s p. č. 26
„Nahození kabel Al závěsný žila 4x25 až 35mm2 s napnutím lana (AYKYz)“ s položkou materiálu p. č.
27 „kabel silový s Al Jádrem 1-AYKY 3x25 mm2“. Z jakého důvodu není navržen kabel AES, který je
samonosný, má lepší kotvení a svorky?
Odpověď č. 1
Typ kabelu změněn na samonosný kabel. Změna promítnuta v upraveném soupisu prací, dodávek a
služeb (položka č. 26 a 27), který je přílohou vysvětlení č. 1.
Dotaz č. 2
K čemu patří, příp. kde se bude provádět pol. s p. č. 30 „spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV
91ah-23s 4 x 25 – 95mm“ v množství 20 ks objektu „SO 03 – Veřejné osvětlení“?
Odpověď č. 2
V upraveném soupisu prací, dodávek a služeb, který je přílohou vysvětlení č. 1, je položka č. 30
odstraněna (č. 30 není obsazeno).
Dotaz č. 3
V dokumentu Příloha č. 6 – Soupis prací, dodávek a služeb je v listu 01 – Vyčištění a příprava … pol.
č. 31 Průzkum výskytu nebezpečných látek bez rozlišení - ks – 1,000.
Dotaz: Prosíme o podrobnější popis položky.
V případě, že nelze uvést podrobnější popis, žádáme o stanovení řízené ceny stejné pro všechny
uchazeče.
Odpověď č. 3
Zadavatel pro položku č. 31 - Průzkum výskytu nebezpečných bez rozlišení – 1 ks stanovuje řízenou
cenu ve výši 3 000,- Kč bez DPH.

Dotaz č. 4
V dokumentu Příloha č. 6 – Soupis prací, dodávek a služeb je v listu 01 – Vyčištění a příprava … pol.
č. 32 Odstranění chemické látky v sudu a její likvidace (bude upřesněno po provedení průzkumu) - l –
200,000.
Dotaz: Prosíme o podrobnější popis položky, popis chemické látky a její množství.
V případě, že nelze uvést podrobnější popis, žádáme o stanovení řízené ceny stejné pro všechny
uchazeče.
Odpověď č. 4
Zadavatel pro položku č. 32 - Odstranění chemické látky v sudu a její likvidace (bude upřesněno po
provedení průzkumu) 200 l stanovuje řízenou cenu ve výši 50,- Kč bez DPH/l.
Dotaz č. 5
V dokumentu Příloha č. 6 – Soupis prací, dodávek a služeb je v listu 02 – SO 01 – Komunikace pol. č.
43 s kódem 914111111 Montáž svislé dopravní značky … - kus – 21,000. Ve výkrese B.h_Situace DZ
je ale zakresleno celkem 29 kusů značek včetně 5 ks dodatkových značek E8d u značek Parkoviště.
S tím souvisí i počty jednotlivých druhů značek v pol. č. 45 – místo 9,000 kusů by mělo být 10,000
kusů ale průměru D 700 mm ( D 500 mm se používá jen u cyklostezek ), v pol. č. 46 místo 2,000 kusů
by měl být 1,000 kus trojúhelníkové značky Obousměrný provoz D 900 mm a v pol. č. 47 místo 6,000
kusů by mělo být 9,000 kusů značky Parkoviště. Počet značek v pol. č. 44 je správně 4,000 kusy.
Dotaz: Prosíme o prověření a opravu výměr u položek č. 43, 45, 46 a 47.
Odpověď č. 5
V soupisu prací, dodávek a služeb (příloha vysvětlení č. 1) byly provedeny tyto opravy:
položka č. 43 – upraveno na 30 ks;
položka č. 45 – odstraněna. Položka č. 45 není obsazena, nově nahrazena položkou č. 73;
položka č. 46 – upraveno na 10 ks;
položka č. 47 – upraveno na 9 ks.
Dotaz č. 6
V dokumentu Příloha č. 6 – Soupis prací, dodávek a služeb je v listu 02 – SO 01 – Komunikace pol. č.
48 s kódem 914511111 Montáž sloupku dopravních značek … - kus – 16,000. Ve výkrese
B.h_Situace DZ je ale zakresleno celkem 20 kusů sloupků. S tím souvisí i počty v pol. č. 49 a 50.
Dotaz: Prosíme o prověření a opravu výměr u položek č. 48 až 50.
Odpověď č. 6
V upraveném soupisu prací, dodávek a služeb, který je přílohou vysvětlení č. 1, je položka č. 48, 49 a
50 upravena dle výkru B.h_Situace DZ..
Dotaz č. 7
V dokumentu Příloha č. 6 – Soupis prací, dodávek a služeb chybí v listu 02 – SO 01 – Komunikace
položka pro ocenění 5,000 kusů dodatkových dopravních značek E8d 150x500 mm ke značkám
Parkoviště, které jsou zakresleny ve výkrese B.h_Situace DZ.
Dotaz: Prosíme o prověření a doplnění položky.
Odpověď č. 7
V upraveném soupisu prací, dodávek a služeb, který je přílohou vysvětlení č. 1, je provedeno doplnění
v rámci položky č. 74, na množství 6 ks.
Dotaz č. 8
V dokumentu Příloha č. 6 – Soupis prací, dodávek a služeb chybí v listu 02 – SO 01 – Komunikace
položky pro ocenění 3 ks vodorovného dopravního značení – symbol invalida, které jsou zakresleny
ve výkrese B.h_Situace DZ.
Dotaz: Prosíme o prověření a doplnění položek.
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Odpověď č. 8
V upraveném soupisu prací, dodávek a služeb, který je přílohou vysvětlení č. 1, je provedeno doplnění
v rámci položky č. 75 – vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní
bílá barva – 2,64 m2.
Dotaz č. 9
V dokumentu Příloha č. 6 – Soupis prací, dodávek a služeb je v listu 02 – SO 01 – Komunikace pol. č.
51 s kódem 916111113 Osazení obruby z velkých kostek … - m – 292,300. Tato položka je použitá
špatně, protože se jedná o osazení kamenných obrubníků. Měla by tam být položka s kódem
916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého.
Dotaz: Prosíme o prověření a případnou opravu položky, protože cena realizace navrhované položky
je o dost vyšší než cena položky použité.
Odpověď č. 9
V upraveném soupisu prací, dodávek a služeb, který je přílohou vysvětlení č. 1, je provedena úprava
položky č. 51, a to pod kódem 916241213 – Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou
do lože prostého – 292,3 m.
Dotaz č. 10
V dokumentu Příloha č. 6 – Soupis prací, dodávek a služeb je v listu 04 – SO 03 – Veřejné osvětlení
pol. č. 33 Dekorativní svítidlo (atyp) … - kus – 7,000. V PD chybí kniha svítidel.
Dotaz: Prosíme o prověření.
Dále prosíme o sdělení výrobce obdobných svítidel použitých v Zámeckém parku při dřívější realizaci.
Odpověď č. 10
Přílohou vysvětlení č. 1 zasílá zadavatel – Technický list svítidla a sloupu použitého v zámeckém
parku v Odrách.
Bude dodáno historizující svítidlo obdobného tvaru a barvy (při dodržení technických parametrů
daných soupisem prací, dodávek a služeb).
Zadavatel dále upozorňuje, že stavba se nachází v městské památkové zóně a před samotnou
dodávkou, musí být dekorativní svítidlo odsouhlaseno zadavatelem a místně příslušným orgánem
památkové péče.
Dotaz č. 11
V dokumentu Příloha č. 6 – Soupis prací, dodávek a služeb je v listu 04 – SO 03 – Veřejné osvětlení
pol. č. 41 Dekorativní sloup, atyp, … - kus – 7,000.
Dotaz: Prosíme o sdělení výrobce obdobných sloupů použitých v Zámeckém parku při dřívější
realizaci.
Odpověď č. 11
Přílohou vysvětlení č. 1 zasílá zadavatel – Technický list svítidla a sloupu použitého v zámeckém
parku v Odrách.
Bude dodáno historizující svítidlo obdobného tvaru a barvy (při dodržení technických parametrů
daných soupisem prací, dodávek a služeb).
Zadavatel dále upozorňuje, že stavba se nachází v městské památkové zóně a před samotnou
dodávkou, musí být dekorativní sloup svítidla odsouhlasen zadavatelem a místně příslušným orgánem
památkové péče.
Dotaz č. 12
Dobrý den, prosím o kontrolu množství následujících položek z VV list 05 – SO 04 – Obnová zámecké
zdi Pol:
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311213122

Zdivo z nepravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene přes
0,02m3, šířka spáry do 10 mm

3

m3 21,250

0,00

PP
VV
16

K
PP

Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo ručně
vybíraného na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene
přes 0,02 m3, šířka spáry přes 4 do 10 mm
1,75+39*0,5
Příplatek k cenám zdění zdiva z kamene na maltu za oboustranné
311213912
lícování zdiva

21,250
m3 21,250

0,00

Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo ručně
vybíraného na maltu Příplatek k cenám za lícování zdiva oboustranné

Pokud tomu správně rozumím, 1,75m je výška zdi, 39m je délka a 0,5m tloušťka. Mělo by zde tedy být
znaménko * místo +.
Odpověď č. 12
V upraveném soupisu prací, dodávek a služeb, který je přílohou vysvětlení č. 1, je položka č. 15 a 16
opravena na 34,125 m3.
Dotaz č. 13
v poskytnutém slepém výkazu výměr – soupisu prací v části „01 – Vyčištění a příprava staveniště“
jsou uvedeny stavebních položky č.31 „Průzkum výskytu nebezpečných látek bez rozlišení“….1 kus, a
č.32 „Odstranění chemické látky v sudu a jeji likvidace (bude upřesněno po provedení
průzkumu)…200 l. Z uvedených popisů v poznámkách položek, ani textu v TZ v PD není možno
adekvátně ocenit. Náklady se mohou výrazně lišit v závislosti na druhu nebezpečných odpadů / látek !
Prosíme Vás proto o bližší upřesnění, pokud bude možno.
Odpověď č. 13
Viz odpověď č. 3 a 4 tohoto vysvětlení č. 1
Dotaz č. 14
v poskytnutém slepém výkazu výměr – soupisu prací v části „VRN – Vedlejší rozpočtové náklady“
jsou uvedeny stavebních položky č.1 - 5 bez uvedení měrných jednotek (předpokládáme, že m.j. =
kpl, stejně jako u stavební položky č. 6 „Silniční provoz“… 1 kpl. Prosíme Vás proto o toto doplnění,
pokud bude možno.
Odpověď č. 14
V upraveném soupisu prací, dodávek a služeb, který je přílohou vysvětlení č. 1, je u položky č. 1 – č. 5
doplněna měrná jednotka – „kpl“.

Další informace zadavatele:
Vzhledem k provedení doplnění zadávací dokumentace a v souladu s ustanovením §
98 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zadavatel mění lhůtu pro
podání nabídek.
Lhůta pro podání nabídek je nově stanovena do 05.09.2022 do 09:00 hodin.

Příloha č. 1 – Soupis prací, dodávek a služeb – upravený
Příloha č. 2 - Technický list svítidla a sloupu

V Odrách dne 17.08.2022
Ing. Kamila Ambrožová
vedoucí Odboru rozvoje města
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